
 

 
Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” realizowany jest przez ARNICA Adam Olszewski ii Wspólnik Sp. J. w terminie 01.10.2021 – 

30.09.2023. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego -   Klauzula informacyjna 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z zapytaniem ofertowym do projektu pn.” Dzienny Dom Opieki Medycznej w 

Ciechanowie” oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie „ARNICA Adam Olszewski i 

Wspólnik Spółka Jawna, ul. Amii Krajowej 18A, 06-400 Ciechanów, NIP: 

5661981055. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: abiarnica@arnica.pl  

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) (RODO) – moje dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z udziału w zapytaniu 

ofertowym dot. projektu: Dzienny Dom Opieki Medycznej w 

Ciechanowie”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

4. ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – 

(dalej jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 poz. 1000) gromadzi i przetwarza moje dane osobowe w celu realizacji 

zapytania ofertowego dot. projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w 

Ciechanowie”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu aż do wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych, tj. do dnia 31 grudnia 2032 r.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 

skutkuje niemożnością uczestnictwa w zapytaniu ofertowym dot. projektu Dzienny 

mailto:abiarnica@arnica.pl
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Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

…………..…, …………………………………………………………..  

(data oraz podpis składającego 

oświadczenie) 

 

 

 


